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Statisztikák

 Mindenki szerint nagyon fontosak, de sokféleképpen értelmezik őket.
 Ok: nincs részletes, pontos, központi statisztika.
 Az egyes püspöki konferenciák nyilvánosságra hozhatnak adatokat.
 Állami és egyházi vizsgálatok, tudományos kutatások
 Áldozatok és aktivisták több adatot és nagyobb átláthatóságot

követelnek.
 Az egyházi vezetők megosztottak, nincsenek kötelező egyetemes

szabályok.
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Két idézet, 2019

 Reinhard Marx bíboros, a német püspöki konferencia elnöke négy
azonnali intézkedést sürgetett minden országban, köztük ezt:

„Nyilvánosan bejelenteni az ügyek számáról készült statisztikát és az
ügyek részleteit, amennyire az lehetséges.”

 Veres András, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke:

„Nem kaptunk rá felkérést, hogy készítsünk összesített statisztikát, és
nem is érzem szükségét ennek.”



Milyen adatokat ismerünk?
 A Vatikán 2014-ben közölte, hogy az elmúlt 10 évben 3420 „hihető

vádat” kezelt, és ennek eredményeképpen 848 papot laicizált.
 A vatikáni honlapon éves összesítés a Hittani Kongregációhoz

újonnan beérkező „súlyos vétkekről”, 2013 óta 4-500 között évente.
Nem csak kiskorúak elleni szexuális visszaélés!

 Amerikai Püspöki Konferencia éves adatai  a „jelentett esetekről”. A
megvádolt papok száma 6,846, az áldozatoké 19,001.

 Veres Andás MKPK-elnök: „tízegynéhány esetről tudok, hogy történt
ez ügyben eljárás”, alighanem egyházi, az elmúlt 30 évben vagy
2012 óta.

 444: 10 + 13 + 3 hatósági ügy, plusz cikkek.



Százalékok
 Ferenc pápa, 2014: „két százalék a pedofil pap”.
 Az Amerikai Püspöki Konferencia adatai szerint 1950 óta 6846 papot

vádoltak kiskorú elleni szexuális visszaéléssel, ami az időszakban aktív
papok mintegy 6 százaléka.

 Ausztráliában egy kormányzati vizsgálat arra jutott, hogy a papok 7
százalékát vádolták meg gyermekmolesztálással 1950 és 2015
között.

 A legtöbbet a 2004-es John Jay Study-t hivatkozzák, a 4 százalékot,
de ez csak annyit jelent, hogy
 Amerikában (tehát nem világszerte),

 ebben az adott időszakban (tehát nem úgy általában)

 hány pap ellen voltak nem cáfolt vádak

 az egyházmegyék iratai alapján.



Több vagy kevesebb?
 Veres András nyilatkozatai a vatikáni konferencia után.
 Echo TV: „Nagyon kevés egyházzal, egyházi intézménnyel

kapcsolatos esetet lehet világszinten is találni.”
 MTI: „Az adatok egyértelműen bizonyítják, hogy a kiskorúakkal

szembeni visszaélés az egyházi személyeket és egyházi
intézményeket nagyon kis számban érinti a probléma össztársadalmi
megjelenéséhez képest.”

 Magyar Kurír: „Megmutatkozott ugyanis az Egyház profetikus arca,
hiszen az érintettségével nem arányos mértékben, nyíltan
foglalkozott ezzel a rejtett bűnnel, így téve jó szolgálatot az egész
emberiségnek.”

 Vatikáni Rádió: „Tudatában voltunk annak, hogy hála Istennek,
Magyarországon kevés ilyen eset történt, ami viszont a
világegyházban gyakori jelenség.”



Mivel lehet összevetni?

 A pedofilok arányával?
 A különböző bűncselekmények elkövetőinek arányával?
 Mi számít? A bejelentés, a vádemelés, a bírósági ítélet?
 Mihez mérni? Felnőttek? Férfiak? Öregek és kiskorúak

beleszámítanak?
 A legkevésbé rossz megoldás: regisztrált gyerekmolesztálók a

szavazásra jogosultak között az Egyesült Királyságban 0,06, Új-
Zélandon is 0,06, míg a Maldív-szigeteken 0,03 százalék.

 Amerikai regiszterben nincsenek elkülönítve a gyerekkel visszaélők, a
895 ezer elítélt a szavazókorú népességnek a 0,34 százaléka.

 Tanulság: nem érdemes összevetni.



Megalapozatlan állítások
 Veres András, Népszava: „Mindenképpen jó lenne, ha megjelenne,

mert különben, sajnos, egyoldalúvá válik minden nyilatkozat:
ahogyan a Szentatya is hangsúlyozta, a kiskorúak zaklatása és
szexuális molesztálása legkevésbé egyházi ügy. Alapvetően világi
jelenségről van szó. Az egyházi személyek által elkövetett
bűncselekmények aránya 0,4-0,5 százalék körül mozog. A
fennmaradó 99,5 százalékról senki nem beszél.”

 Honnan az adat? Mire vonatkozik?
 7 968 059 választásra jogosult magyar állampolgáron belül 2110 a

katolikus papok száma, az arányuk 0.026 százalék.



Vádaskodás 1.

 Veres András, 2011, 24.hu:
„A pedofil botrányok mindössze 0,3 százaléka hozható kapcsolatba
egyházi személlyel. Egy német származású, magát hitetlennek valló, az
egyházhoz nem kötődő kriminálpszichológus, Hans-Ludwig Kröber
kutatásai szerint a pedofil botrányok mindössze 0,3 százaléka hozható
kapcsolatba egyházi személlyel. A többi 99,7 százalék családban vagy
más, az egyházon kívül eső zárt intézményben fordult elő. Persze
egyetlen eset is sok, nem mentegetem az elkövetőket, de a 99,7
százalékról senki sem beszél. Ez az egész egy mesterségesen, nem
tudom, kik által irányítottan, a média által felerősített probléma,
támadás az egyház ellen.”



Vádaskodás 2.

 Élet és Irodalom: 0,3 százalék, nincs hivatkozás.
 Gál Ferenc Főiskola tudományos folyóirata, Deliberationes, 2013/2-

2014/1. A hivatkozás a Magyar Kurír 2010-es cikke: „A pedofil tettek
elkövetőinek 99,7 százaléka nem egyházi személy”

 Ebben a forrás: „Reinhard Haller törvényszéki pszichiáter, aki az ORF-
nek adott interjúban beszélt erről.”

 Wikipédia, 0,3 százalék, forrás: ÉS és Kurír.
 A katolikus papok aránya a teljes felnőtt német lakosságban kb.

0,02 százalék.



Vádaskodás 3.

 Összefoglalva:

 Értelmezhetetlen állítás, hogy „legkevésbé egyházi ügy”.

 Ferenc pápa nem mondott ilyet.

 Pontatlan, nem követhető 99,7 százalékos hivatkozás.

 Ha igaz lenne az adat, akkor pont hogy aggasztó lenne egyházi
szempontból.

 Ha pontos adatokat használna, nem mondhatná, hogy ez csak külső
támadás.



Mire való és mire nem való a
statisztika?

 A jelenség felméréséhez és a szembenézéshez elengedhetetlen.

 De nem alkalmas egyetemes igazságok megfogalmazására,

 ahogy a társadalmi csoportok közötti „rangsorolásra”

 és önfelmentésre sem.

 Ezt az egyház védelmezőinek és támadóinak is el kell fogadnia.


